
Waterdicht om de brede rivieren die traag door oneindig 
laagland gaan. Zo schrijft de dichter R. 
Dobru: 

ie wat bewaart, heeft wat", zei mijn 
moeder altijd, maar inmiddels ben ik 

zo ver dat ik er achteraan zeg: "...en wie te 
veel bewaart, kan niks meer terugvinden". 
Aangezien mijn vrouw dezelfde bewaardrift 
heeft als ik, en we moeilijk iedere drie jaar 
een groter huis kunnen kopen, worstelen we 
ons bij tijd en wijle door oude verhuisdozen 
met rommel van vroeger heen, om de helft 
daarvan alsnog weg te gooien. Soms komt 
daar nog wel eens een verrassing uit, zoals 
onlangs toen ik in een doos van mijn vrouw 
een verzameling Bulkboeken vond. In de 
jaren zeventig werden op krantenpapier in 
magazine-formaat literaire werken uitgege- 
ven, zodat ook studenten en andere mensen 
aan de onderkant van inkomensladder 
intellectueel gevormd konden worden. Een 
jaarabonnement voor circa 12 nummers 
kostte f 17,50 maar als je als groep van 
minimaal 15 mensen (ongeveer de helft van 
een klas was geïnteresseerd in lezen) een 
abonnement nam, was dat nog maar f 9,90. 

Ik heb niet de indruk dat het bulkboe- 
ken-systeem nog functioneert. We leven 
tenslotte in de jaren negentig, en dan beta- 
len we liever f 50,- voor vier nummers van 
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Uit de stapel bulkboeken viste ik nummer 
36 van de derde jaargang, getiteld Sranan 
Botjetie. De ondertitel begrijp ik beter: poë- 
zie en proza uit Suriname. Het was de tijd 
dat Suriname nog een kolonie van Neder- 
land was, en teksten uit de zestiger jaren 
verwijzen nog veelvuldig naar de onder- 
drukking van wat we toen nog negers 
noemden. Er zijn een aantal thema's die 
steeds terugkeren: het zelfbewustzijn van 
de Surinamer, lofdichten op het land, dis- 
criminatie. 

Ook in deze verhalen keert het water 
regelmatig terug, al gaat het uiteraard niet 

Ik loop weer de woelige wateren 
die sleuren mij 

in hun wilde vloed 
en ik voel mij beetgenomen 

maar ik vind dit enorm goed 
te toeven in de dorstige armen 

van de wilde waterval 
en de welwillende greep van de soela. 

E n  ik laat mij onderwerpen 
en ik drink het levende water 

en ik onderga opnieuw de doop 
de drang 

naar adem te snakken 
te grijpen 

het Zeven dat lonkt 

Ach, het is niet mijn stijl, hoewel het helpt 
als u het hardop voorleest met een Suri- 
naamse tongval. Persoonlijk houd ik meer 
van het minder vette taalgebruik van 
Michaël Slory: 

Guerilla telegram 

Vlag van water 
gehesen 

Strijd 
onmiddellijk hervat. 

Spoorbrug 
opge blazen 
naar de zon. 

Hebben ons 
weer in het oerwoud teruggetrokken. 

Ook hiervan kun je houden of niet. Het doet 
me denken aan het gedichtje van Arnon 
Grunberg, die zo'n beetje fungeert als troe- 
telkind van de aan de grachtengordel 
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wonende literatuur-scene . Als die over 
water schrijft gaat het als volgt: 

op de hoek 
van de vgftigste straat 

en Broadway 
heeft hoer C 

kort na middernacht 
gekotst 

drie krachtige stralen 
water 

kwamen eruit 
met stukjes sinaasappel 

of garnaal 
iets ondefinieerbaars 

in ieder geval 

Als je het zo bekijkt, dan gaat de Surinaam- 
se poëzie tenminste nog ergens over. 


